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De directeur-secretaris van de 
Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging 
Bouw (TloKB) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
tot het verlenen van (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging aan de adviseur 
bedrijfsvoering en aan de secretaresse van de TloKB  

 
Gelet op: 
 
- Mandaatbesluit BZK 2022;  
- Mandaatbesluit beheer TloKB; 
- Besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging van het beheer over de dienst 
Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) aan de directeur-secretaris van de TloKB;  
- Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 
- Bestuursreglement TloKB.   
 
 

Artikel 1 Begripsbepaling 

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder  

a. (Onder)mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit 
te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

b. (Onder)volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan te 
besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten. 

c. Machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuur feitelijk handelingen te 
verrichten.  

 

Artikel 2 (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging  

Met dit besluit geeft de directeur-secretaris van de TloKB (onder)mandaat, (onder)volmacht 
en machtiging aan de adviseur bedrijfsvoering en aan de secretaresse van de TloKB,  
 
ten behoeve van het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven, voor de 
uitvoering van haar/zijn taken, 
 
met inachtneming van de in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen maximumbedragen voor het 
aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven als bedoeld in artikelen 4.6, 
eerste lid, 5.4, eerste en vierde lid, en 6.7 eerste en vijfde lid, van het mandaatbesluit BZK 
2022, 
 
voorzover dit valt binnen het mandaat, volmacht en machtiging van de voorzitter van de 
TloKB als genoemd in het Mandaatbesluit beheer TloKB, 
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en voorzover dit valt binnen het besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging 
van het beheer over de dienst Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) aan de 
directeur-secretaris van de TloKB. 
 
 
Artikel 3 Mededeling 
 
Van het besluit wordt mededeling gedaan aan het Bestuur van de TloKB.   
 
 
Artikel 4 Intrekkingsbevoegdheid  
 
De voorzitter van de TloKB en de directeur-secretaris van de TloKB, kunnen het onderhavige  
(onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging intrekken. 
 
 
Artikel 5 Openbaarmaking 
 
Mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluiten worden opgenomen in het mandaat-,  
volmacht- en machtigingsregister TloKB, voor een ieder via de website van de TloKB toegankelijk.  
 
 
Artikel 6 
 
Het is de functionaris aan wie de volmacht is verleend niet toegestaan om het  
(onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging door te geven, danwel het (onder)mandaat,  
(onder)volmacht en machtiging te verlenen, tenzij in een apart besluit anders is besloten.  
 
 
Artikel 7 
 
Dit besluit wordt aangehaald als “besluit (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging  
adviseur bedrijfsvoering en secretaresse TloKB”. 
 
 
Artikel 8 
 
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.  
 
 
Rijswijk, 23 mei 2022. 
 
De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) 
De directeur-secretaris 
 
 
 
De heer dr. M.P. Tummers 
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Bijlage 1 
 
Maximumbedragen voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven als 
bedoeld in de artikelen 4.6, eerste lid, 5.4, eerste en vierde lid, en 6.7 eerste en vijfde lid, van 
het mandaatbesluit BZK 2022. 
 
Bedragen zijn per (meerjarige) verplichting, in euro’s en inclusief BTW.  
 
Adviseur Bedrijfsvoering TloKB   tot € 2.000,-.  
Secretaresse TloKB    tot € 2.000,-. 
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